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Het JeugdOrkestenFestival wordt mede mogelijk gemaakt door:

Jeugdorkestenfestival
Zaterdag 29 juni 2019

Stadsschouwburg De Harmonie
en het Wilhelminaplein Leeuwarden

Met optredens van 
Noordpool Troupe en 

gastsolist Hiske Oosterwijk

Gratis entree!
www.jeugdorkestenfestival.nl



Colofon

Organisatie: Stichting Orkesten Festival Leeuwarden
Bernhard Hoekstra, voorzitter
Jacob Dijkstra, adviseur
Amarens Melchers-Visser, PR & communicatie
Marianne Hoekstra-Kikkert, coördinator festival
Ingrid Weitering, coördinator ‘backstage’ 

In samenwerking met CityProms en OMF
Mede mogelijk gemaakt door Yamaha, New Nexus, VSB-fonds, Het Nieuwe Stads Weeshuis, 
Lammert Koopmans Stichting, Old Burger Weeshuis, St. Pieter Roelof, Hal Leonard Europe

Opnames in samenwerking met MHB Event Facilities

Website: www.jeugdorkestenfestival.nl
Facebook: https://www.facebook.com/jeugdorkestenfestival 

Drukker: STIP Drukwerk, Leeuwarden
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Van de organisatie

Allereerst van harte welkom op het 49ste JeugdOrkestenFestival, 
bedankt dat jullie er zijn! 

Twaalf orkesten laten vandaag in de stadschouwburg ‘de Harmonie’ zien waar ze lang 
voor hebben gerepeteerd. Voor de een het eerste optreden, voor de ander wellicht bijna 
routine. Maar blijft altijd spannend, elk optreden opnieuw. 

Dit jaar hebben wij gekozen voor het thema ‘Water’. Water heeft zoveel raakvlakken met 
alles wat we doen. Water als drinkwater, regenwater maar ook water als bron van plezier, 
blijdschap en vrolijkheid.

Deze blijdschap en vrolijkheid zien wij ook bij onze gasten, de Noorpool Troupe. Jeugd 
die samen op hoog niveau muziek maken en dit keer samen met soliste Hiske Oosterwijk. 
Geniet hiervan tijdens het lunchconcert en bij het concert op het hoofdpodium, kijk, 
luister en proef de vrolijkheid hiervan.

Dat genieten van muziek kan de hele dag bij de verschillende artiesten van CityProms, 
onze partner en sponsor! Overigens kan dit genieten dankzij al onze sponsoren, bedankt 
hiervoor.

U merkt, boven alles staat het plezier in muziek maken! Het plezier, de spanning tijdens 
het jurycommentaar en de blijdschap zien in de ogen van alle deelnemers is geweldig en 
voor ons als organisatie de drijfveer, elk jaar opnieuw.

En over jaren gesproken, dit jaar al voor de 49ste keer. Dat betekent dat het volgend 
jaar de 50ste keer is! Dit jubileum kan uiteraard niet geruisloos voorbijgaan. Bovendien 
bestaat onze partner CityProms dan 10 jaar! Wij hebben daarom samen al de eerst plan-
nen gemaakt maar horen ook graag ideeën van jullie! Het thema is inmiddels bekend: 
‘inclusie’ of wel ‘iedereen doet en kan mee doen’.

Daarnaast lijkt het ons leuk om na vijftig edities een nieuwe frisse, pakkende en vlotte 
naam te geven aan het festival. Heb jij een idee? Laat het 
ons dan weten of kijk op www.jeugdorkestenfestival.nl/
jof-2020 en denk mee!

Maar voor nu, heel veel succes en nogmaals geniet ervan!

Stichting Orkesten Festival Leeuwarden
Bernhard Hoekstra
Voorzitter

bhoekstra@stichtingorkestenfestivalleeuwarden.nl



Het JOF, al 48 jaar een succes!

Het Jeugdorkestenfestival (JOF) kent een rijke historie 
en heeft zich in de loop van de jaren steeds weten te vernieuwen. Hieronder een 
impressie van de laatste edities.

1967
Het festival werd in 1967 voor het eerst georganiseerd 
door Brassband Hosannah. De initiator was Folkert 
Fennema sr.

2012
In 2012 werd het festival zodanig groot, dat er werd 
verhuisd naar de Fenixkerk in Leeuwarden. Juryleden 
Siemen Hoekstra en Jappie Kuipers wezen Schoolorkest 
Beyers Naude aan als winnaar. 

2013
Editie 2013 werd gehouden in de Montessori High 
School in Leeuwarden. Weer meer deelnemers en nu verdeeld in twee groepen. 
Winnaar ‘kleine orkesten’ werd Pro Rege Heerenveen, winnaar ‘grote orkesten’ werd 
Hosannah-B uit Leeuwarden.

2014 en 2015
In 2014 en 2015 werd een samenwerking aangegaan met 
Keunstwurk, Yamaha en de Friese Poort. Het festival werd 
ook gehouden in de Friese Poort, locatie Wilaarderburen. 
Door de samenwerking was er naast het festival ook een 
nevenprogramma met workshops zoals de 
blazersklas van Yamaha, maar ook Djembee 
lessen van de Friese Poort. Keunstwurk 
was er met verschillende demonstraties en 
open repetities. Dit jaar kregen we voor het 
eerst deelnemers in de categorie beginners 
en gevorderden. Ook werd voor het eerst 
de Folkert Fennemaprijs uitgereikt, als eerbetoon aan de oprichter van het festival. 

2016
In 2016 werd voor het eerst een samenwerking aangegaan met CityProms. Als gevolg 
hiervan is de locatie van het Jeugdorkestenfestival verplaatst naar Stadsschouwburg 
De Harmonie en het Wilhelminaplein in Leeuwarden. De deelnemende orkesten 
kunnen met deze prachtige locaties nog beter proeven aan het ‘grote’ concoursgevoel. 
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2018 Beginners Gevorderden
1 Projunior, Gerkesklooster-Stroobos Schoolorkest Willem Lodewijk, Groningen

2 KoperKids, Grou Jeugdorkest CMV Advendo, Franeker

3 Band4U(th), Hijum Jeugdorkest brassband Hosannah, Leeuwarden

Solistenprijs Lysanne Faber, Projunior Derk van Wageningen, Schoolorkest Willem Lodewijk

Folkert Fennemaprijs KoperKids, Grou Schoolorkest Willem Lodewijk, Groningen
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De winnaars van afgelopen jaren

2017 Beginners Gevorderden
1 De Oerband, Ureterp Schoolorkest Beyers Naudé, Leeuwarden

2  Jeugdorkest De Bazuin, Triemen Westergeest CMV Oranje, Grootegast

3 Projunior, Gerkesklooster- Stroobos Opleidingsorkest Brassband Almere

Solistenprijs De Oerband, Ureterp Opleidingsorkest Brassband Almere

Folkert Fennemaprijs Jeugdorkest Brassband Hosannah, Leeuwarden CMV Oranje, Grootegast

2016 Beginners Gevorderden
1 De Toeterbearen, Menaam On the Move, Sneek

2  CMV Advendo Franeker Opleidingsorkest Brassband Almere

3 Koperkabaal, Blauwhuis B-Orkest Brassband Hosannah, Leeuwarden

Solistenprijs Jeugdorkest Brassband Hosannah, Leeuwarden Opleidingsorkest Brassband Almere

Folkert Fennemaprijs Brassband Wirdum B-Orkest Brassband Hosannah, Leeuwarden

2015 Beginners Gevorderden
1 De Bazuin-C, Oenkerk Schoolorkest Beyers Naudé, Leeuwarden

2 De Bazuin, Tzummarum Jeugdkorps Oranje, Dokkum

3 Jeugdorkest Brassband Hosannah, Leeuwarden  Mixorkest Stavoren Parrega Scharnegoutum Tijnje

Solistenprijs De Bazuin-C, Oenkerk Schoolorkest Beyers Naudé, Leeuwarden

Folkert Fennemaprijs Jeugdorkest Brassband Hosannah, Leeuwarden Mixorkest Stavoren Parrega Scharnegoutum Tijnje
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Jury

Het juryteam bestaat dit jaar uit Erik Janssen, Ria Kornet en 
Jenifer Yáñez Villahermosa.

Erik Janssen
Erik Janssen begon zijn muzikale loopbaan op 8-jarige 
leeftijd als trompettist bij de toenmalige Hoogovens 
Harmonie in Beverwijk. Hij studeerde vanaf 1983 
trompet en directie aan de conservatoria van Alkmaar 
en Amsterdam. Tot 2000 was hij als freelance trompettist 
actief in diverse bekende (beroeps)orkesten. Erik 
Janssen is een zeer ervaren en succesvolle dirigent van 
zowel amateur- als beroepsorkesten. Hij heeft bij ver-
schillende orkesten grote successen geboekt. 

Momenteel is hij dirigent van De Spijkerpakkenband 
uit Opsterland, Koninklijke Harmoniekapel Delft, en 
Noord Nederlands Jeugdorkest. Daarnaast is Janssen 
ook gastdirigent bij diverse aansprekende orkesten in 
binnen- en buitenland. Zo dirigeerde hij diverse malen tijdens de Engelse Brassband 
kampioenschappen in de Royal Albert Hall in Londen. Het dirigeren bracht hem 
in vele landen waaronder Nieuw-Zeeland, Zuid-Afrika, Finland, Canada, Engeland, 
België, Frankrijk, Zwitserland, Oostenrijk, Noorwegen, Zweden, Duitsland en Schot-
land. Erik Janssen treedt regelmatig op als jurylid en examinator.

Ria Kornet
Ria Kornet behaalde haar Bachelor Klassiek Slagwerk 
aan ArtEZ Arnhem in 1993. In datzelfde jaar behaalde ze 
haar Bachelor HaFaBradirectie, waarmee ze haar carrière 
als dirigente kon beginnen. Drie jaar later studeerde 
ze aan de Universiteit Utrecht af in de Muziekweten-
schap. Met latere aanvullende studies waaronder een 
Premaster Music Therapy aan de ArtEZ in Enschede 
heeft ze zich ontwikkeld tot een muzikaal multitalent. 
Ze startte in 1990 als dirigent bij het jeugdorkest van 
muziekvereniging ‘De Volharding’ in Huissen. Naast 
blaasorkesten is zij ook heel actief geweest als diri-
gent van slagwerkgroepen. Met de slagwerkgroep 
van muziekvereniging ‘Crescendo’ uit Ooy-Zevenaar 
behaalde zij in 2005 een tweede plaats bij de concertwedstrijden op het Wereld 
Muziek Concours in Kerkrade. Naast Muziekvereniging Lekkerkerk heeft ze ook de 
Koninklijke Harmonie Zeist onder haar leiding.



Jenifer Yáñez Villahermosa
Jenifer Yáñez Villahermosa was al op jonge leeftijd 
erg creatief. Ze werkte graag mee aan creatieve 
uitvoeringen en specialiseerde zich in komedie, 
improvisatietheater en improvisatie in muziek. Ze be-
haalde haar Bachelor in Klassiek Piano in Salamanca 
(Spanje) en studeerde vervolgens af aan het masterpro-
gramma “New Audiences and Innovative Practices” in 
Groningen. 

Momenteel is ze docent aan het Prins Claus 
Conservatorium en onderzoekt ze de voordelen van 
improvisatie voor klassieke muzikanten. Daarnaast 
ontwikkelt ze een improvisatiemodule. Jenifer beheert 
“Creatio Ex Improv”, een internationaal bedrijf dat 
individuen verbindt via de kunst van improvisatie en 
creatieve workshops.

Jenifer Yáñez Villahermosa was in 2018 spreker op TEDx Groningen waar ze een 
presentatie hield over het belang van het accepteren van fouten. Jenifer is op het 
podium te vinden met de komedie improvisatiegroep Things Have Happened.

Wijze van jurering

Net als vorig jaar zullen er video opnames gemaakt worden tijdens de optredens. Na 
ieder optreden gaat het orkest van het podium af. De juryleden gaan met het orkest 
mee naar de achterkant van het podium en zullen dan meteen “live” op een leuke en 
ontspannen manier aan de muzikanten vertellen hoe ze gespeeld hebben. Dit alles 
wordt op video opgenomen en in de zaal vertoond. Zo krijgt het aanwezige publiek 
ook meteen de jurybeoordeling mee. Ondertussen kan het volgende orkest zich ge-
reed maken voor het podium. Er wordt dus geen schriftelijk verslag gemaakt door 
de juryleden. Na afloop van het festival ontvangen de deelnemers de beschikbare 
video opnames. 

We willen jullie erop wijzen dat de beelden van de opnames openbaar zijn. Deze beelden worden 
tijdens het festival ook in de hal van de Harmonie vertoond en zullen later ook op de website van 
het Jeugdorkestenfestival geplaatst worden ter promotie van het festival.
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PROGRAMMA

11:15 De Notenkrakers - Noordwolde 
 O.l.v. Ellis Nijdam
 Highlights from frozen    Arr. Rob Balfoort
 Noa’s ark     Ivo Kouwenhoven

11:35 Jeugdorkest brassband Hosannah - Leeuwarden 
 O.l.v. Renee van der Veen 
 Ode an die Freude     Beethoven
 Pirates of the Carribean    arr. Ivo Kouwenhoven
 Brandweer Boogie             Ivo Kouwenhoven
 
11:55 Christelijke Jeugdbrassband Projunior - Gerkesklooster - Stroobos 
 O.l.v. Dineke Oostra-Kamminga 
 Air from de Water Music   arr. Ronald Hanmer
      Solist: André Hoekstra, slagwerk
 Little Mayflower    Nynke v/d Heide
 In a Summer Garden   Stuart Johnson
 Singin’ in the Rain     arr. Alan Fernie
 Water      Nynke v/d Heide 

12:15 Jeugdorkest Excelsior - Ouwsterhaule 
 O.l.v. Frederik Kampstra
 Noah’s Ark, deel 1 en 3   Ivo Kouwenhoven
 Around the World, (deel 2, 4 en 9)   Kees Vlak

12:35 B-roeken Weidum  
 O.l.v. Ria Fennema
 The Shopping Centre    William Vean 
 Delighted melody     Ivo Kouwenhoven 
      Solist: Aaltsje v.d. Vegt, alt saxofoon

13:00 PAUZE   Lunchconcert met Noordpool Troupe en solist Hiske Oosterwijk in de foyer

14:05 Jeugdorkest CMV Advendo - Franeker  
 O.l.v. Siemen Hoekstra
 Water Music Suite    arr. Peter van der Zwaag
 Suite oer Wetter en Farren   Jacob de Haan
 My heart will go on   arr. Richard Saucedo
 Caribbean Variation   Jacob de Haan

14:35 Jong Jouster Jeugd Fanfare - Joure 
 O.l.v. Harm Bosma
 Bandtime     Jan de Haan
 Four Easy Dances    Peter Martin
 Waterguns ‘n’ Cowboys     Jan de Haan
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PROGRAMMA

14:55 KoperKids - Grou  
 O.l.v. Piet Visser
 Pirates of the Caribbean: The medaillon Calls arr. Ivo Kouwenhoven
 Take it fast    André Wagnein
 He’s a Pirate      arr. Ivo Kouwenhoven
 The Dance club deel 1 en 4    Peter Kleine Schaars
 Power Rock     arr. Michael Sweeney
 Rock a Cha-Cha     Ennio Salvere

15:20 Opleidingsorkest Stedelijke Harmonie - Harderwijk  
 O.l.v. Johan de Jong
 Music from The Shape of Water  arr. Robert Longfield
 Timber Lake Festival   Steve Hodges
 Legend of Devil’s Lake   Michael Sweeney

15:50 Koperkabaal - Blauwhuis 
 O.l.v. Roelof Bakker
 My heart will go on    arr. Roelof Bakker
 Hymn from Titanic    arr. Roelof Bakker
 Rule Britannia     arr. Stuart Johnson
 Pirates of the Caribbean    arr. Roelof Bakker

16:20 Oranje B - Grootegast 
 O.l.v. Geertje Mars
 Hanseatic Suite - deel 1    Jacob de Haan
 Pirates of the Carribean    arr. Ivo Kouwenhoven
 Highlights from Frozen    arr. Rob Balfoort
 Truly Dutch     arr. Ivo Kouwenhoven

16:50 Schoolorkest Willem Lodewijk Gymnasium - Groningen 
 O.l.v. Jeroen Prikkel
 Verhaal: De Waterdrager
 Persis (langzame deel)   James L. Hosay
       Solist: Lottie Bezemer, viool
 In the blood    John Mayer
              Solisten:  Robert-Jan Schultink, zang 
       Sanne Scholten, zang
 A thousand years    Sting
       Solist: Eline Paas, zang
 Circle of life    Elton John
       Solist: Michiel Schultink, zang

17:30-18:30  Galaconcert met Noordpool Troupe en solist Hiske Oosterwijk 
  + prijsuitreiking
  LC-Hoofdpodium, Wilhelminaplein

De Folkert Fennemaprijs zal worden uitgereikt door mevrouw G. Fennema-Nieuwland
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DÉ NIEUWE MANIER VAN POST- EN  
PAKKETBEZORGING IN LEEUWARDEN

FRL Fietskoerier is een  
onderdeel van FRL Post

snel, 
flexibel en 
duurzaam

snel, 
flexibel en 
duurzaam Bestuursleden

en/of
Vrijwilligers gevraagd

Dit festival komt tot stand door vele vrijwilligers.
Voor versterking van het bestuur en de organisatie

zijn we op zoek naar jou!

Er zijn diverse rollen, zoals PR, licht & geluid, etc.

Wil jij meehelpen dit mooie festival te organiseren?

Meer informatie bij Bernhard Hoekstra
bhbhoekstra@stichtingorkestenfestivalleeuwarden.nl

JeugdOrkestenFestival

wij bieden jou een kwalitatieve- en brede muziekopleidingGratis proefles!

Ga voor je talent en je plezier!

  reneevdveen@muziekopleidingenfriesland.nl   06 48929085 www.muziekopleidingenfriesland.nl

Cultuurcentrum, Dirk Boutsstraat 36, 8932 CT Leeuwarden

Oriëntatielessen

Koperlessen

Slagwerklessen

Schoolprojecten
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Noordpool Troupe

Dit jaar hebben we samen met CityProms het bekende 
Noordpool Troupe naar het Jeugdorkestenfestival weten te 
halen! Dit orkest is het jonge zusje van het Noordpoolorkest en bestaat uit muzikanten 
die tussen de veertien en drieëntwintig jaar oud zijn. Gastsolist is zangeres Hiske 
Oosterwijk. De Noordpool Troupe zal het lunchconcert verzorgen, dat net als het 
festival plaatsvindt in stadsschouwburg De Harmonie. Om 17:30 zullen ze nog een 
optreden geven op het LC-hoofdpodium van CityProms, op het Wilhelminaplein.

Hiske Oosterwijk
Hiske Oosterwijk (1989) is een jazzvocalist, geboren en getogen in Fryslân. Ze begon 
al met muziek in haar vroege jaren, maar was toen nog meer gefocust op theater. 
Op de middelbare school ontdekte ze haar passie voor zingen. Ze heeft van haar 
hobby haar werk weten te maken. Ze studeerde Jazz vocals aan het Prins Claus 
conservatorium. In 2014 haalde ze haar Bachelor en in 2018 haar Master. In 2013 
stond ze in de finale van het Nederlands Jazz 
Vocalist Concours.

Haar interesse in muziek is erg breed, maar ze 
voelt haar best in jazz, chansons en pop / soul. Ze 
schrijft haar eigen composities en is vooral dol op 
het schrijven van songteksten. Hiske heeft deel-
genomen aan vele projecten, achtergrondkoren 
en heeft veel studiowerk gedaan. Op dit moment 
werkt ze samen met de grote trompettist Alex 
Sipiagin met wie ze in veel verschillende landen 
toerde en met wie ze twee albums uitbracht.
  
Daarnaast heeft ze haar eigen band, EVA, met 
wie ze in de finale stond van The Records - Keep 
a eye Foundation 2014 en met wie ze het Concours de la Chanson 2017 won. Met 
EVA bracht ze onlangs haar eerste album uit. Sinds 2009 geeft Hiske zanglessen, 
individuele en groepslessen en workshops.

Foto: Janette Hamminga



Van der Glas Muziekinstrumenten
Pastorielaan 4a, 8441 AA  HEERENVEEN
0513-468040 info@vanderglas.nl
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Prijzen

Wat zou een festival zijn zonder prijzen! Bij het Jeugd-
orkestenfestival zijn er dan ook veel prijzen te verdelen. 

1e, 2e en 3e prijs ranglijst:
Deze prijzen worden in beide groepen toegewezen door de jury op basis van de 
muzikale uitvoering. De winnaars van beide groepen ontvangen een waardebon van 
Hal Leonard ter waarde van 50 euro. Daarnaast krijgen alle winnaars een trofee.

Solistenprijs:
Deze prijs wordt in beide groepen door de 
jury toegewezen aan de beste solist. Een 
solist is een ruim begrip. Een solo van vier 
maten kan ook al in aanmerking komen!

Folkert Fennemaprijs:
Deze prijs wordt door de jury toegewezen 
aan de hand van het gehele optreden en 
presentatie. De winnaars van beide groepen ontvangen een speciaal voor het 
Jeugdorkestenfestival 2019 ontworpen glazen award van Jannie Slootweg.

Foto: Ruben van Vliet

St. Pieter Roelof

Het JeugdOrkestenFestival 2019 is mede mogelijk gemaakt door:
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Folkert Fennemaprijs

De Folkert Fennemaprijs is voor het orkest wat zich het meest 
muzikaal maar vooral enthousiast presenteert. Het is een eerbetoon aan de oprichter 
van het festival in 1967. Deze prijs is in 2014 voor het eerst uitgereikt.  Net als vorig 
jaar is de prijs gemaakt door Jannie Slootweg, een kunstenaar uit Winschoten.

Jannie Slootweg begon eind jaren tachtig met het bewerken van glas. Eerst als 
ontwerpster van tiffanylampen en spiegels. Later ontdekte zij de verschillende 
mogelijkheden van glas en ging zich verdiepen in de vele glasbewerkingstechnieken.

Veel van wat zij om haar heen ziet is voor haar een bron van inspiratie voor het werk 
dat zij maakt. Tijdens het creatieve proces ontstaat dan een uniek glasobject dat totaal 
los is komen te staan van het oorspronkelijke uitgangspunt binnen de visuele wereld 
om haar heen. Haar werk kenmerkt zich door een contrast 
van fijne lijnen afgewisseld met vaak grillige, gebarsten 
vormen in specifieke glaskleuren. Ook gebruikt zij andere 
materialen (RVS, hout of steen) om daarmee het glas in 
een geheel andere context te plaatsen.

Werk van Jannie Slootweg heeft ondertussen zijn weg 
gevonden in binnen- en buitenland, o.a. Frankrijk en 
Polen.

Meer informatie over Jannie Slootweg: www.divetroglaskunst.nl

EDITIE 2020
 
Volgend jaar komt er een speciale editie van het Jeugdorkestenfestival. Het wordt 
namelijk voor de 50e keer gehouden, reden voor een groot feest. Een geweldig 
jubileum waar we trots op zijn! Daarbij bestaat CityProms dan 10 jaar. Een hele goede 
reden om volgend jaar extra uit te pakken. Ideeën voor deze jubileumeditie zijn van 
harte welkom. Ook zijn we op zoek naar een nieuwe aansprekende naam voor ons 
festival.  Heb jij een leuk idee? Laat het ons weten! Het thema voor 2020 wordt samen 
met CityProms: Inclusie, of wel ‘iedereen doet mee’.  Noteer vast in je agenda: 

De inschrijving is al open! Schrijf je nu in via inschrijven@jeugdorkestenfestival.nl

PS: Neem ook eens een kijkje op onze (vernieuwde) website: https://jeugdorkestenfestival.nl/jof-2020/

zaterdag 27 juni 2020!



DREAM
S T A R T  S M A L L

BIG

# START SMALL DREAM BIG

See europe.yamaha.com/startsmalldreambig for more details or contact your local Yamaha dealer.

T H E  S T U D E N T 
R A N G E  
F R O M  YA M A H A .
Inspiration. That’s what drives all musicians on.  
The dream that one day they could be playing  
at one of the world’s most iconic venues. 

And here’s where it all starts –  
with the Yamaha student range. 

Instruments as exceptional as the young musicians 
that choose them. And where does it end?  
The encores and the world tours. The biggest 
audiences and the greatest stages in the world. 

Start small. Dream big.


